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Abstract 
The disasters of recent years indicate that communities and individuals are getting increasingly 

vulnerable and risks are progressively growing. Nonetheless, the need to reduce risks and 

vulnerabilities are often ignored up until the occurrence of disasters. In the study at hand, which was 

done based on the descriptive-analytical method, it was tried to examine and predict the vulnerability 

perspective of the areas located within District six of Ahvaz metropolis during a potential earthquake 

based on the main purpose of this study. The theoretical data of the study was collected through 

library research method. After the extraction of the related indices, the spatial analysis of each index 

was carried out through fuzzy Delphi method, IHWP vulnerability model, and GIS software analyses. 

The analysis of the findings illustrated that considering the first and second priorities of the crises 

management, 15.03 percent of all areas of the district under study are highly vulnerable to earthquake. 

That is to say, in case of a strong earthquake in the district, they will be vulnerable. The study 

concluded that the physical qualities of the building are as important as the factors such as land use, 

population density, and time of earthquake occurrence. These have all effective roles in the 

vulnerability rate and the rescue activities.  
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  اساس  بر زلزله وقوع خطر برابر در شهری نواحی پذیری آسیب

 (اهواز شهر کالن 6 ةمنطق نواحی :موردی ة)مطالع IHWP مدل

 2، سعید ملکی1رضا پرویزیانعلی

ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران برنامه جغرافیا و دانشجوی دکتری .1

 اهواز، اهواز، ایران

انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  علوم و ادبیات ریزی شهری، دانشکدهاستاد رشته جغرافیا و برنامه .2 

 اهواز، ایران

 (7/2/1401: تاریخ پذیرش -23/9/1400 تاریخ دریافت:)

 چکیده

 نیذز  هذا  ریسذ   و شذده  پذذیرتر  آسیب ای فزاینده صورت به افراد و جوامع که است موضوع این بیانگر اخیر سالیان در افتاده اتفاق بالیای
 به که ،حاضر پژوهش در .شوند می انگاشته نادیده سوانح وقوع از بعد تا اغلب پذیری آسیب و ریس  کاهش ،حال  این با اند. یافته افزایش
، احتمذالی ة زلزلذ  وقذوع  زمان در، اهواز شهر کالن 6ة منطق نواحی پذیری آسیب نمای شده سعی رسیده، انجام به تحلیلیذ   توصیفی شیوة
 از پذ   و شذده  آوری جمذع  ای کتابخانذه  روش بذه  پژوهش نظری های داده شود. بررسی پژوهش این اصلی هدفبر اساس  و بینی پیش

 به GIS افزار نرم های تحلیل و IHWP پذیری آسیب مدل و فازی دلفی مدل از استفاده با  شاخص هر مکانی تحلیل ها شاخص استخراج
 مذورد  ةمنطقذ  هذای  کذاربری  کذل  از درصد 03/15 بحران مدیریت دوم و اول های اولویت احتساب با داد نشان ها یافته تحلیل آمد. دست
 ایذن  بذه  تحقیذ   این در .بود خواهد پذیر آسیب منطقه در شدید ای زلزله قوعو صورت در که معنی یندب؛ است پذیر آسیب شدت به مطالعه
 دارد اهمیت زلزله وقوع زمان و ،جمعیت تراکم زمین، کاربری مانند عواملی ةانداز  به ساختمان کالبدی های ویژگی که یافتیم  دست نتیجه
 .دارد مؤثری نقش نجات و امداد های فعالیت و پذیری آسیب میزان در که

 گانکلیدواژ

 .اهواز شهر کالن 6 ةمنطق ،IHWPمدل ،زلزله ،پذیری آسیب
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 مسئله بیان و مقدمه

 و )پرویزیها   اسه   سهاته   مواجه   ای پیچیده مسائل با را امروزی شهرهای شهرنشینی سریع رشد

 منهاق   در 2050 سها   در جهها   جمعیه   از درصد 66 شود می زده تخمین (.35 :1397 همکارا 

 منزله   ب  شهرها، بنابراین (.150 :1398 همکارا  و چشم  ده محمدی) باشند داشه  سکون  شهری

 در ،(386 :1399 پرویزیها   و پهور  امها  ) انهد  جمعی  افزایش و رشد حا  در سرع  ب  ک  مناققی

 .(Xiaodong et al. 2020: 16) پذیرند آسیب و حساس بسیار ،زلزل  مانند ،قبیعی تطرات انواع برابر

 :Jinghai et al. 2016) شهوند  منجهر  مهالی  تسارات و چشمگیر تلفات ب  توانند می قبیعی یبالیها

 شهده  گزارش اقهصادی و انسانی تأثیرات بیشهرین اقیانوسی  و آسیا  منطق گذشه ،  ده چند در .(51

 و آسهیا . دارد مطابقه   آ  وسهع   بها  حهدودی  تها  ک  اس  پش  سر گذاشه  را قبیعی بالیای از

 بها  حههی  ،اما اس . داده جای تود در را ها تشکی درصد 40 و جها  مردم از درصد 60 ی اقیانوس

 تح  بیشهری احهما ب   کند می زندگی اقیانوسی  و آسیا در ک  فردی منطق ، وسع  گرفهن نظر در

 (.Asia-Pacific Disaster Report 2017: 2) گیرد می قرار قبیعی بالیای تأثیر

 و مهالی  تسهارات  ب  منجر سالیان  ک  س دنیا در قبیعی سوانح تکرارترینپر از یکی لرزه زمین

 300000 از بهیش  سهوماترا  2004  زلزل .(139 :1399 ملک و تیلی ال  صفری) شود  می فراوا  جانی

 اتیهر  سهالیا   در افههاده  اتفها   بالیای .داش  کشه  30000 حدود ژاپن 2011 مارس  زلزل و کشه 

 نیهز  ها ریسک و شده پذیرتر آسیب ای فزاینده صورت ب  افراد و جوامع ک  اس  موضوع این بیانگر

 نادیهده  سهوانح  وقهوع  از بعهد  تا اغلب پذیری آسیب و ریسک کاهش ،حا   این با اند. یافه  افزایش

 ههای  دهه   قی ،قبیعی بالیای افزایش از جدا .(Ainuddin & Routray 2012: 26) شوند می انگاشه 

 (.99 :1394 لیر )رحمانی اس  شهری جوامع پذیری آسیب افزایش دلیل ب  بانیا قر افزایش گذشه ،

 و هسههند  رو روبه   فضها  محدودی  با ریزی برنام  عدم دلیل ب  ها شهر این از یزیاد تعداد مهأسفان 

 آ  در سهاکن  جمعیههی  تهراک   نهیجه   در و شهود  فشرده شهری باف  وس یک از شود می سبب این

 توسط بیشهر قبیعی بالیای از پذیری آسیب دید از نامناسب های زمین دیگر سوی از و یابد افزایش

 شهدید  بالیههای  اتیر، های سا  در .(Van Westen 2006: 63) شود تصرف جامع  قبقات ترین فقیر

 از کنهد.  مهی  تهدید شهرها این باالی پذیری آسیب دلیل ب  دیگری زما  هر از بیش را شهرها قبیعی



 IHWP ... 573 مدل   اساس بر  زلزله وقوع خطر برابر در شهری نواحی پذیری آسیب

 و ریسهک  کهاهش  و شههرها  در فاجعه   برابهر  در مقاومه   تقوی  برای محلی های  دول رو،  ینا

 مهدیری   رویکهرد  .(Laijun et al. 2017: 2) گیرنهد  کهار   ب  راهکاری باید فاجع  عملیات مدیری 

 حها   در مهداوم  قهور   به   شهرها از بسیاری جمعی  اینک  دلیل ب  معاصر دنیهای در شهری بحرا 

 کهرد  پیهدا  ایمهن ههای محهیط سات  در ای ویژه کاربرد (Xiang & Ying 2020: 6) اس  گسهرش

 و هها  دوله   و ریهزا   برنامه   از بسهیاری  توجه   اتیر های سا  در عبارتی ب  (.50 :1395 پرویزیا )

 نههای   از په   ویهژه  به   ،امهر  ایهن  .اسه   دهش جلب آ  مدیری  و تطرپذیری موضوع ب  ها مل 

 و ژاپهن  هیوگوی در کوب  1995  زلزل مانند ،جها  بزرگ شهرهای رد قبیعی رویدادهای بار فاجع 

 و شهدت  ،ژاپهن  شهر   شهما   رد 2011 سهونامی  و زلزله   همچنهین  و ترکی  در ازمیر 1999  زلزل

  مسهلل  بنهابراین  (.149 :1398 همکهارا   و چشم  ده )محمدی اس  کرده پیدا بیشهر بسیار اولویهی

 .سهازد  مهی  آشهکار  شهری مدیری  در را شهری ریزا  رنام ب ةویژ نقش شهری مناق  پذیری آسیب

 مسههعد،  نهواحی  شناسهایی  شههری  مناق  در لرزه زمین تأثیر کاهش های روش ترین اصولی از یکی

 ههای  شهدت  بها  زلزله   در انسهانی  تلفهات  و ها تسارت ارزیابی و ،مناق  ریسک میزا  بندی درج 

 منظهور   به   بلندمدت ریزی برنام  ب  زلزل  قابلم در شهرها پذیری آسیب کاهش برای اس . مخهلف

 بها  ریهزی  برنامه   نهوع  ههر  اسه .  نیهاز  وسهاز  سات  اسهانداردهای رعای  و ها زیرسات  تقوی 

 بهرای  بزرگهی  کمهک  گیهرا   تصهمی   نیهاز  مهورد  اقالعهات  ب  دسهیابی و اس  همراه گیری تصمی 

 (.50 :1392 همکارا  و )شکیبا اس  گیری تصمی 

 شهد   رهها  باعه   هها  گسهل  این حرک  و دارد فراوا  های گسل ک  اس  شورهاییک از ایرا 

 در را فراوانی مالی های تسارت و جانی تلفات و شود می مکرر های زلزل  بروز و شده ذتیره انرژی

 مطالعه   مهورد  ها آ  تیزی لرزه ک  ،کشور شهر 500 حدود میا  در .آورد می دنبا  ب  شهری مناق 

 و دارنهد  زلزله   به   نسب  زیادی پذیری آسیب ها آ  اکثر و هسهند تطر ک  شهر 15 هاتن ،گرفه  قرار

 در (.2 :1398 احمهدی  و )پرویزیها   دباشه  آمهاده  زلزل  تطرات رساند  حداقل ب  برای باید ایرا 

 ههای  کهانو   وجهود  و اصلی گسل با جواری ه  دلیل ب  اهواز شهر 6  منطق حاضر، پژوهش قلمرو

 و اههواز  شههر  کهال   چندنقشهی  نظام قرفی از اس . برتوردار باالیی تیزی زلزل  سیلپهان از زلزل 

 شههر  ایهن  حسهاس  و ژئواسههراتژیک  موقعیه   کنهار  در نفهر  میلیهو   یک از بیش جمعی  افزایش
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 این در را پایدار شهرسازی قالب در و زلزل  مقابل در ایمنی راهبردهای و اصو  ب  توج  ضرورت

 اس . هکرد گریزناپذیر شهر

 تحقیق ةپیشین و نظری مبانی
 کههارایی  و آورد  مهی  وجهود   بهه   سهکونهگاهی  کهانو   در اساسههی  اتهالالتهی  شههرها  پذیری  آسیب

 ابعهاد  در پهذیری  آسهیب  مفهوم بود  فراگیر .(Marta-Reynal 2005: 446) کند  می مخهل را هها  کاربری

 .(Alcantara-Ayala 2002: 112) اس  شده مکانی علوم در پذیری  آسیب  نظری پیدایش سبب مخهلف

 از معینی مقدار مفروض شهری فضای هر در ،آ  مفهومی های  ویژگی و پذیری  آسیب  نظری اساس بر

 یکنواته   قهور  به   شههر  سطح در ایمنی و پذیری  آسیب  دامن و سطوح اما .دارد وجود تطرپذیری

 انهواع  رتهداد  محهل  پهذیر   آسهیب  و دفهاع   بهی  و آلهوده  عنهوا     با فضاهایی . چو اسه  نشده توزیع

 الگهوی  گونه   هیچ دیگر ای  محل  در ک  حالی در ؛هسهند محیطی مخاقرات حهی و  یجرا و ها  تشون 

 و پهور  )امها   دههد   مهی  رخ کمهری پذیری  آسیب یا ندارد وجود پذیری  آسیب آ  تبع ب  و شهری ناامنی

 بهرای  مخهاقرات  و حههواد   بههروز  احهما  پذیری،  آسیب  نظری ب  اسهناد با (.219 :1397 همکارا 

 را افهراد  ایهن  اسه .  دیگهرا   از بیشههر  همهواره  شههر  از تاصی های  بخش در شهروندا  از گروهی

 و ورکهی  )امینهی  نامند  می تطر معرض در و پذیر  آسیب اقشار یا ،حادث  مسهعد ناپذیر،  دفاع پذیر،  حادث 

 تعهاریف  پذیری  آسیب تلوری از کالن های  تحلیل و اقهصادی و اجهماعی ابعاد در .(8 :1393 همکارا 

 معیارههای  بها  را آ  پهذیری   آسهیب  کیفهی  بنهدی   رتب  برای موارد، از بسیاری در اس . شده تر  عمومی

 منظهور  به   ریهزی   برنامه   .(8 :1392 چشم  ده )محمدی کنند  می بندی  تقسی  «ک » و ،«مهوسط» ،«زیاد»

 وضع شنات  ،اهداف تدوین اصلی  مرحل چهار در توا   می را شهری های  باف  پذیری  آسیب کاهش

 اقهدامات  این شهری ریزی  برنام  نظر  از .کرد تالص  راهبردها تدوین و ،پذیری  آسیب تحلیل ،موجود

 دمهدت بلن و مهدت   میها   و مهدت   کوتهاه  های  برنام  قالب در ک  دانس  اقداماتی هم  شامل  توا   می را

 و قبیعهی  مخهاقرات  (.15 :1391 برنهافر  و )عزیهزی  شهود  شههرها  سهاکنا   مها   و جا  حفظ باع 

 از بهههر  دفهاع  تسههیل  و افهزایش  بهرای  راهی تا گیرد می قرار بررسی مورد معمو  انسانی های بحرا 

 لیهل د به   وریافنه  ههای  حل راه و دنگیر قرار بررسی مورد ها گزین  و شود داده توضیح جهانی جوامع

 (.Nahum & Avishai 2020: 67) دنشو  ارزیابی آ  آسیب کاهش ارزش و تطر
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 ههای  آسهیب  بهواننهد  تها  هسهند و بوده هایی حل راه ابداع و کشف دنبا  ب  پیوسه  مخهلف جوامع

 و حهواد   واقهع  در و رسهانند  حهداقل  به   یها  کننهد  کنههر   ای گون  ب  را غیرمهرقب  حواد  از ناشی

 و بهزرگ  قبیعهی  بالیهای  و حهواد   (.169 :1396 همکهارا   و سهجادیا  )کنند  ی رمدی را ها بحرا 

 و توسهع   بهرای  کهار  و زحمه   و تهالش  هها  سها   دههد  می روی شهری محیط در مدام ک  کوچکی

  جامعه  گذشهه ، دهه    س  قو  در .(Sanderson 2000: 100) کند می نابود را پیوسه  و مکرر پیشرف 

 کمیسهیو   1987 سها   در کنهد.  ایجهاد  بالیها  برابر در بیشهری مقاوم   اس گرفه  تصمی  المللی بین

 مجمهع  کهرد.  برجسهه   مها  مشههر  آینهدة   گهزارش  در را اولوی  این توسع  و زیس  محیط جهانی

 کهاهش  المللهی  بهین   ده عنوا  ب  را 1990  ده و داد پاسخ سا  هما  در مهحد ملل سازما  عمومی

 های سیاس  همچنین و بالیا کاهش ملی های برنام  تا تواس  ها ول د از و کرد تعیین قبیعی بالیای

 در تعههد  ایهن  1994 سها   در کنند. تدوین بالیا از پیشگیری برای را بیم  و زمین کاربریو  اقهصادی

 جههانی  بهرای  اقهدام   برنامه  و یوکوهامها  اسهراتژی ب و  شد تکرار بالیا کاهش جهانی کنفران  اولین

 و سیاسه   ناپهذیر  جدایی های جنب  باید بالیا برابر در آمادگی و پیشگیری کردتأکید   ک انجامید تر امن

 نهیجه   ایهن  به   بالیها  کهاهش  جهانی کنفران  ،2005 سا  در شود. گرفه  نظر در توسع  ریزی برنام 

 هیوگهو  اقدام چارچوب ب  منجر این کند. می کوتاهی هدف این ب  رسید  در همچنا  جها  ک  رسید

و  هها  سیاسه   در بالیها  تطهر  کهاهش  مهثثر  ادغهام  آ  اصهلی  ههدف  ک  شد (HFA) 2015ه   2005

 :Asia-Pacific Disaster Report 2017) بهود  سهطوح  همه   در پایهدار   توسع های برنام  و ریزی برنام 

 از یکی ؛ندا تحلیل و بررسی  قابل بعد دو از ،زلزل  همانند ،غیرمهرقب  و قبیعی سوانح و حواد  (.105

 و تحهوالت  اگر اس ، تهدید .فرص  ه  اس  تهدید ه  زلزل  .فرص  بعد از دیگری و تهدید جنب 

 در هها  آ  بها  مقابله   بهرای  مناسهبی  اجرایهی  راهکارههای  و راهبردهها  و دونش فه  قبیعی رتدادهای

 راهبردها رتدادها و تحوالت این شنات  از پ  اگر اس ، فرص  و .نشود تدوین و تهی  درازمدت

 های سیاس  شود، تدوین و تهی  گیری تصمی  و اجرایی سطوح هم  در بحرا  مدیری  راهکارهای و

 شهود  شناسهایی  نیهز  اجرایی های اهرم و تعریف گذاری سیاس  ابزارهای ،دوش قراحی آ  با مهناسب

 لفهی مخه مطالعات زلزل  برابر در شهرها شناسی آسیب  زمین در (.57 :1391 شناس وظیف  و باهر )شهین

 اس . شده  اشاره 1 جدو  در ها آ  از تعدادی ب  ک  گرفه  صورت
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 (1400)نگارندگان  ایران جهان، در پژوهش ةپیشین کلی شمای. 1 جدول

 پژوهش توضیحات پژوهشگر سال
 ایرا  کشور در پژوهش  پیشین

 همکارا  و شکیبا 1392
 در قطعی  عدم شرایط در زلزل  مخهلف ریوهایسنا در ساتهمانی های تسارت و انسانی تلفات ارزیابی هدف با

 5/1 از و یافه  زیادی افزایش مرکالی 8 تا 6 از ساتهمانی های تسارت ک  رسیدند نهیج  این ب  تبریز شهر 8  منطق
 اس . رسیده درصد 46 ب  درصد

 همکارا  و حبیبی 1392
 از اسهفاده با رسیدند نهیج  این ب  زلزل  ابربر در شهری کهن های باف  ناپایداری بینی پیش مد  یک  تهی هدف با

 کرد. محاسب  قبیعی های بحرا  دیگر و زلزل  برابر در را شهر آوری تاب میزا  توا  می شده ارائ  فازی مد 

1395 
 و چشم  ده محمدی

 دزکی نظرپور

 با فازی کوبر  مد  ای پ بر اهواز شهر 1 منطق  شبان  زلزل  وقوع سناریوی در انسانی تلفات سازی مد  هدف با
 بیشهرین نفر 7031 با 4ناحی   یانسان تلفات نظر از ک  رسیدند نهیج  این ب  تحلیلی و توصیفی روش از اسهفاده
 اند. داده اتهصاص تود ب  را تلفات کمهرین نفر 425 با 5  ناحی و تلفات

 سرمسهی و عابدینی 1395
 شهر کال  ک  رسیدند نهیج  این ب  زلزل  تطر برابر در تبریز شهر کال  پذیری آسیب ضریب ارزیابی تحلیل هدف با

 های قسم  تصوص ب  ،شهری پرتراک  های قسم  بیشهر و ندارد مطلوبی وضعی  زلزل  تطر نظر از تبریز
 دارند. قرار باال و باال بسیار تطر با پذیری آسیب های پهن  در ،شهر مرکزی و شمالی

1400 
 و زاد تدم 

 همکارا 

 از اسهفاده با ارومی  شهر در زلزل  بحرا  مدیری  رویکرد با شهری پذیری آسیب های شاتص تحلیل هدف اب
 های کاربری بیشهرین درصد 19/13 با شهری 2  نطقم ک  رسیدند نهیج  این ب  تحلیلی و توصیفی وشر

 تیلی پذیری آسیب دارای یها کاربری بیشهرین دارای ترتیب ب  درصد 92/1 با 5  منطق و دارد را پذیر آسیب
 .زیادند

 از ایرا  تارج در پژوهشپیشین  

 همکارا  و 1آنهونی 2007
 میزا  ک  رسیدند نهیج  این ب  لرزه، زمین توسط ایجادشده بزرگ حواد  تطر احهما  یکمّ ارزیابی هدف با

 .اس  شده  بینی پیش ذیریپ آسیب میزا  با ارتباط در فعلی سات  کیفی  با موجود صنعهی تأسیسات آوری تاب

 بریان  و 2آلن 2010
 نقش بر و مطرح را لرزه زمین برابر در آوری تاب در باز فضاهای نقش ،شهرها آوری تاب بررسی هدف با

 کردند. کیدتأ آور تاب بازسازی در بازتوانی  برنام و شهری ریزی برنام 

 هی  و 3آماراتونگا 2011
 از پ  را شده ساته  های محیط بازسازی مجموع ، یک در مخهلف افراد تنظرا و مقاالت آوری جمع هدف با

 بازسازی ملزومات ةزمر در باید را آوری تاب گرفهند نهیج  و کردند بررسی آوری تاب افزایش منظور  ب  سوانح
 .کرد قلمداد

2019 
و  4تماری یوکیو

 همکارا 

 سازی مد  سیسه  یک از اسهفاده با لرزه زمین کنشوا وتحلیل تجزی  برای بعدی س  زمینی مد   توسع هدف با
 تواند می گمان ، ب  مربوط ،ها تحلیل از محدودی تعداد وجود با بعدی س  مد  ک  رسیدند نهیج  این ب  زمینسادة 

 یابد. توسع  مثثر قور  ب  سیسه  این از اسهفاده با

 و همکارا  5یلنیا 2021
 رسیدند نهیج  این ب  مرکزی ایهالیایزدة  زلزل  تاریخی مراکز در بنایی های ساتهما  ای لرزه واکنش بررسی هدف با
 قابل نشده تقوی  و اصلی های ساتهما  با اس  داشه  نامطلوبی سه  ها آ  سازی ب  ک  هایی ساتهما  ک 
 شوند. نزدیک در م بنایی های سازه رفهار ب  تا داد اجازه ها آ  ب  مطلوب سازی ب  و مشارک  برعک ، ند.ا مقایس  

                                                                                                                                                       
1. Antonioni 
2. Allan 
3. Amaratunga 
4. Yukio 
5. Ylenia 
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 مطالعه مورد ةمحدود

 مرکهزی  بخهش  در که   شههر،  ایهن  .اسه   ایهرا   شههرهای  کال  از یکی توزسها ، اسها  مرکز اهواز،

 عهرض  دقیق  35 و درج  31 تا دقیق  20 و درج  31 جغرافیایی موقعی  در دارد، قرار اهواز شهرسها 

 بها  و توزسهها   ای جلگ  بخش در شرقی قو  دقیق  75 و درج  48 تا دقیق  40 و درج  48 و شمالی

 و اصهلی  ههای  ویژگهی  (.35 :1397 همکهارا   و )پرویزیا  اس  شده  واقع دریا سطح از مهر 18 ارتفاع

 سهوی   به   ارتبهاقی  اصلی و عبوری های شریا  عبور و جواری ه . 1 :از اس  عبارت 6منطق   اساسی

 ارتبهاقی  لحها   به   را ای ویژه اسهراتژیک موقعی  منطق  مرز و داتل از کشور و اسها  جنوبی نواحی

 جنهوب  در سهنگین  صنایع شامل صنعهی عملکردهای اسهقرار. 2؛ اس  کرده ایجاد شهر مناق  سایر با

 و جدیهد توسهع    نواحی از عظیمی بخش. 3شود؛  تلقی منطق  این در اساسی موضوعی تواند می منطق 

 وضهعی   بهین  مغهایرت . 4؛ اسه   شهده  واقع منطق  این رداس   کالبدی کیفی  فاقد اغلب ک  زا برو 

 در گسههرده  بهایر  اراضی وجود. 5؛ تفضیلی و جامع های قرح پیشنهادهای با منطق  این موجود کالبدی

 ایهن  در نشینی حاشی  و تودرو های باف  گیری شکل تشدید. 6؛ منطق  در کالبدی انسجام عدم و منطق 

 ههای  زیرسهات   فقهدا  . 8؛ تصوصهی  و دولهی های مالکی  با بزرگ اراضی قطعات وجود. 7؛ منطق 

اسه    6منطقه    اساسهی  مسائل دیگر از نیز تدماتی های کاربری مطلوب توزیع عدم و شهری مناسب

 دهد. می نشا  را تحقی   مطالع مورد ةمحدود 1  نقش (.136 :1395 پرویزیا )

 
 (1400 نگارندگان) تحقیق ةمطالع مورد ةمحدود .1ة قشن
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 تحقیق شناسی روش

 مبهنی تحلیلی ه توصیفی شناسی روش لحا  از و کاربردی ه ای توسع  هدف لحا  ب  حاضر پژوهش

 شهاتص  12 تحقیه   اههداف  به   دسهیابی برای اس . میدانی های بررسی و ای کهابخان  مطالعات بر

 از رو پهیش  ژوهشپ در ک  مدلی .شد  اسهفاده GIS افزار نرم از ها داده تحلیل جه  و شد اسهخراج

 حبیبی دکهر بار اولین ک  ،مد  این .بود (IHWP) معکوس مراتبی سلسل  تحلیل مد  شد اسهفاده آ 

 میهزا   برآوردههای  جهه   کارآمهد  ههای  مهد   از یکهی  کهرد،  اسهفادهاز آ   تود دکهری  رسال در

 دهد. می نشا  را تحقی  عملیاتی مد  1 نمودار اس . پذیری آسیب

 
 (1400 نگارندگان) تحقیق عملیاتی لمد .1 نمودار

 زلزله وقوع خطر برابر در شهری نواحی پذیری آسیب تحلیل

 نیازهها  و مطالعاتی  پیشین بررسی اساس بر ابهدا، ها: شاخص معرفی و ها داده ماتریس تعیین الف(

 نهواحی  پهذیری  آسهیب  ضریب در اثرگذار اصلی عوامل پژوهش، قلمرو شناسی محیط مالحظات و

 ضهریب  در اثرگهذار  اصهلی  عوامهل  2 جهدو   .شدند انهخاب اتصش 12 در زلزل  برابر در شهری

 دهد. می نشا  را زلزل  برابر در شهری نواحی پذیری آسیب
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 (1400 گارندگانن) زلزله برابر در شهری نواحی پذیری آسیب ضریب در اثرگذار اصلی عوامل .2 جدول

 اولویت بندی طبقه توضیحات شاخص معیار
 درصد
 وسعت

 1 معیار

 مصالح جن 
 هر های ساتهما 

 بلو 

 مه  های فاکهور از تواند می مصالح این ترکیب و مصالح جن 
 و قبیعی بحرا  جمل  از ،بحرا  گون  هر برابر در مقاوم  برای

 .باشد ،انسانی

90/99 4 آجر و تیرآهن  

08/0 3 سیمانی بلو   

02/0 2 سایر  

 0 1 گل و تش 

 2 معیار

 قدم 
 هر های ساتهما 

 بلو 

 از یکی تود تودی ب  ساتهما  یک قدم  وضعی 
 ؛بناس  یک گیدفرسو ةدهند نشا  نوعی  ب  و مه  های فاکهور

 باشد بیشهر بنا یک بود  فرسوده میزا  چ  هر ک   قوری
 بود. تواهد بیشهر نیز بحرا  برابر در آ  تسارات

27/9 4 سا  10 از کمهر  

75/4 3 ا س 20 تا 10  

36/81 2 سا  30 تا 21  

63/4 1 سا  30 از بیش  

 3 معیار
 

 هر نفوذپذیری
  درج ب  بلو 

 یک

 شریانی و درج  یک شریانی تیابا  ب  دسهرسی تحقی  این در
 فرعی شریانی و (تبادلی) اصلی شریانی بزرگراه، ،درج  دو

 اس . شده گرفه  نظر در (کننده پخش ةکنند جمع)

42/42 4 مهر 50تا  1 بین  

66/19 3 مهر 100تا  51 بین  

66/12 2 مهر 150تا  101 بین  

26/25 1 مهر 150 از بیشهر  

 4 معیار
 

 واحد تعداد
 هر در مسکونی

 بلو 

 بحرا  هنگام در تسارات و تلفات میزا  باال واحد تعداد وجود
 داد. تواهد افزایش شدت  ب را

72/98 4 واحد 2ه  1  

99/0 3 واحد 4ه  3  

16/0 2 واحد 6ه  5  

13/0 1 بیشهر و واحد 7  

 5 معیار

 ارتفاع
 هر های ساتهما 

 بلو 

 ب  ؛دارد ای لرزه پذیری آسیب با مسهقیمی ارتباط قبقات تعداد
 پذیری آسیب شود بیشهر قبقات تعداد چ  هر ک  ای گون  

 وجود عل  ب  ،بعد ب  مشخصی ارتفاع از البه  .یابد می افزایش
 کمهر پذیری آسیب بیشهر، قبقات سات  در ساتهما  اسکل 

 شود. می

 12/88 4 قبق  یک

 60/10 3 دوقبق 

 72/0 2 قبق  س 

 57/0 1 بیشهر و چهارقبق 

 6معیار 

 اسکل  نوع
 هر های ساتهما 

 بلو 

 یک دوام میزا  ک  اس  مهمی بسیار فاکهور ساتهما  اسکل 
 دارد. بسهگی آ  مقاوم  میزا  ب  بحرا  ربراب در بنا

 53/21 4 بهنی

 25/1 3 فلزی

 0 2 سایر

 22/77 1 اسکل  فاقد

 7 معیار
 

 سطح و بندی دان 
 اشغا 
 ها ا ساتهم

 چ  هر ک  دهد می نشا  ها کاربری زیربنای مساح  وضعی 
 ها کاربری مساح  عبارتی ب  یا ساتهما  تالی فضای میزا 
 در وشود  می بیشهر وجودآمده ب  تسارت میزا  باشد کمهر

 یابد. می کاهش ایمنی نهیج 

 مهر 100 از کمهر
 مربع

1 84/5  

 مهر 200تا  100
 مربع

2 03/32  

 مهر 300تا  201
 مربع

3 59/15  

 مهر 300 از بیشهر
 مربع

4 54/46  
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 (1400گارندگان ن) در برابر زلزله شهری ینواحپذیری  عوامل اصلی اثرگذار در ضریب آسیب .2 جدولادامة 

 اولویت بندی طبقه توضیحات شاخص معیار
درصد 
 وسعت

 8 معیار
 

 بلو  هرفاصل  
 تجاری مرکز از

 صنعهی یا

 ویژه ب  ،بحرا  زما  در جمعیهی تراک  دلیل ب  تجاری مراکز
 و ترابی داش . تواهد بیشهری پذیری آسیب ،زلزل  وقوع

 و انسانی های بحرا  اساس بر صنعهی مراکز ازکارافهادگی
 تواهد مهعدد انفجارهای و سمی گازهای نش  سبب قبیعی

 شد.

45/31 1 فاصل  مهر 50تا  1 بین  

 مهر 100تا  51 بین
 فاصل 

2 85/15  

 مهر 150تا  101 بین
 فاصل 

3 42/14  

 مهر 150 از بیشهر
 فاصل 

4 27/38  

 9 معیار

 بلو  هرفاصل  
 یا سبز فضای از

 باز

 ساکنا  موق  اسکا  برای محلی باز یا سبز فضاهای ب  توج 
 بحرا  حین در اضطراری تروج برای مکا  یا بحرا  از بعد

 مسکونی های ساتهما  بین باز یا سبز فضاهای اس . ضروری
 اس . بحرا  زما  در امن محل با ساکنا  پیوند بسهر

08/32 4 فاصل  مهر 50تا  1 بین  

 مهر 100تا  51 بین
 فاصل 

3 78/15  

 مهر 150تا  101 بین
 فاصل 

2 66/15  

 مهر 150 از بیشهر
 فاصل 

1 48/36  

 10 معیار
 

 بلو  هرفاصل  
 آموزشی مراکز با
 عالی آموزش و

 های کاربری عنوا  ب  توانند می بحرا  هنگام در آموزشی مراکز
 عهده بر ادیامد های نقش و گیرند رقرا اسهفاده مورد جایگزین

 مورد دیده حادث  افراد پناهگاه عنوا  ب  بحرا  زما  در و گیرند
 گیرند. قرار اسهفاده

77/10 4 مهر 50تا  1 بین  

80/10 3 مهر 100تا  51 بین  

41/11 2 مهر 150تا  101 بین  

01/67 1 مهر 150 از بیشهر  

 11 معیار
 

 با فاصل 
 های زیرسات 

 اضطرار تدمات

 زما  در کارایی و عملکرد نوع ب  توج  با ها زیرسات  این
 بازگش  و یابی سازما  در را کارایی باالترین حواد  وقوع

 ... و درمانی مراکز و بیمارسها  شامل و دارند عادی وضع ب 
 .هسهند

34/5 4 مهر 50تا  1 بین  

31/5 3 مهر 100تا  51 بین  

03/6 2 مهر 150تا  101 بین  

32/83 1 مهر 150 از هربیش  

 12 معیار

 عرض میانگین
 هر محیطی معابر

 بلو 

 از فاجع  زما  در مناسب ارتباقی های راه و حیاتی های شریا 
 ب  دسهرسی چ  هر. اس  بحرا  هنگام در مه  بسیار الزامات
 و شود می بیشهر ایمنی باشد ترمیسر بیشهر عرض با معابر

 .برعک 

58/8 4 مهر 5/22 عرض  

36/1 3 مهر 12 عرض  

22/30 2 مهر 8 عرض  

83/59 1 مهر 6 عرض  
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 مطالعه مورد ةمحدود در تحقیق های شاخص وضعیت .2ة نقش
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 روش ،دلفهی  روش دهیی:  وزن فروض استنتاج جهت دلفی پیمایشی روش کارگیری به ب(

 و تکهرار  نهام،  بهی  پاسهخ  دارد: اصلی تصوصی   س و اس  مهخصصا  نظرهای بر مبهنی پیمایشی

 اس : زیر مراحل شامل روش این فرایند آماری. گروهی پاسخ ،شده کنهر  بازتورد

 را تصهمی   بر مثثر پارامهرهای ک  شود می تواسه  مهخصصا  از ابهدا :متخصصان از نظرسنجی .1

 1.دنده امهیاز یکمّ صورت  ب  امکا  صورت در یا کیفی صورت  ب  ها آ  اهمی  میزا  ب  توج  با

 مسههقی   قور  ب  سنجینظر از حاصل نظرات فازی، اعداد  محاسب برای فازی: اعداد ةمحاسب .٢

 مهخصصها   نظرات  کمین و بیشین  مقادیر مثلثی، فازی اعداد منط  اساس بر گیرند. می قرار نظر مد

 شهوند.  می ثب  فازی یثلثم اعداد عضوی   درج عنوا  ب  هندسی میانگین و مرزی نشاط عنوا  ب 

 را زبهانی  عبهارات  از اسههفاده  با سازی فازی 5 جدو  و فازی دلفی اعداد و زبانی عبارت 3 جدو 

 دهد. می نشا 

 و فهازی  تجمهع  بهرای  توا  می مخهلفی های روش از :ها شاخص و اجماعید و غربالگری أیت .٣

 اس  ای آسهان  مقدار ب  منوط نیز معیارها رد و پذیرش .کرد اسهفاده شده محاسب  مقادیر سازی فازی

 نظهرات  آوری جمهع  بهرای  فهازی  میهانگین  روش از تحقی  این در .شود می تعیین محق  توسط ک 

 .شهد   اسههفاده  نظهرات  سازی غیرفازی برای نیز a + b + c/3 ةساد  معادل از .شد اسهفاده کارشناسا 

 .شود می تالص  5جدو   شرح  ب فو  مراحل .بود 7/0 نیز آسهان 

 (88 :1392 همکارانحبیبی و ) فازی دلفی اعداد و زبانی عبارت .3 جدول

 فازی مثلث اعداد زبانی عبارت

 (0,0,0.25) ک  تیلی

 (0,0.25,0.50) ک 

 (0.25,0.50,0.75) مهوسط

 (0.50,0.75,1) زیاد

 (0.75,1,1) زیاد تیلی

 

                                                                                                                                                       
، بهدو   3 یه  که  =  اهم، 5یه  مهوسهط =   م، اه7 =، بااهمیه   9 یار بااهمی  =سب :ند ازا های نظرسنجی عبارت مقیاس. 1

 .1اهمی  = 
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 (1400نگارندگان محاسبات ) زبانی عبارات از استفاده با سازی فازی .4 جدول

 
 5 کارشناس 4 کارشناس ٣ کارشناس ٢ کارشناس 1 کارشناس

 (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) 1 معیار

 (0.75,1,1) (0.25,0.50,0.75) (0.50,0.75,1) (0.25,0.50,0.75) (0.75,1,1) 2 معیار

 (0.75,1,1) (0.50,0.75,1) (0.50,0.75,1) (0,0.25,0.50) (0.25,0.50,0.75) 3 معیار

 (0.75,1,1) (0,0.25,0.50) (0.50,0.75,1) (0,0.25,0.50) (0,0.25,0.50) 4 معیار

 (0.75,1,1) (0.50,0.75,1) (0.75,1,1) (0.50,0.75,1) (0.25,0.50,0.75) 5 معیار

 (0.75,1,1) (0.25,0.50,0.75) (0.50,0.75,1) (0.50,0.75,1) (0.75,1,1) 6 معیار

 (0.75,1,1) (0.25,0.50,0.75) (0.25,0.50,0.75) (0,0.25,0.50) (0.50,0.75,1) 7 رمعیا

 (0.50,0.75,1) (0,0.25,0.50) (0.25,0.50,0.75) (0.25,0.50,0.75) (0.75,1,1) 8 معیار

 (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.50,0.75,1) (0.50,0.75,1) 9 معیار

 (0.25,0.50,0.75) (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.25,0.50,0.75) (0,0,0.25) 10 معیار

 (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) 11 معیار

 (0.75,1,1) (0.50,0.75,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) 12 معیار

 
 10 کارشناس 9 کارشناس 8 کارشناس 7 کارشناس 6 کارشناس

 (0.75,1,1) (0.25,0.50,0.75) (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) 1 معیار

 (0.75,1,1) (0.25,0.50,0.75) (0.50,0.75,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) 2 معیار

 (0.50,0.75,1) (0.25,0.50,0.75) (0.50,0.75,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) 3 معیار

 (0.75,1,1) (0.25,0.50,0.75) (0.25,0.50,0.75) (0.75,1,1) (0.75,1,1) 4 معیار

 (0.25,0.50,0.75) (0.25,0.50,0.75) (0.25,0.50,0.75) (0.75,1,1) (0,0.25,0.50) 5 معیار

 (0.75,1,1) (0.25,0.50,0.75) (0.25,0.50,0.75) (0.75,1,1) (0.75,1,1) 6 معیار

 (0.75,1,1) (0,0,0.25) (0.50,0.75,1) (0.75,1,1) (0.50,0.75,1) 7 معیار

 (0.50,0.75,1) (0,0,0.25) (0,0.25,0.50) (0.75,1,1) (0,0.25,0.50) 8 معیار

 (0.75,1,1) (0,0.25,0.50) (0.50,0.75,1) (0.75,1,1) (0.25,0.50,0.75) 9 معیار

 (0.25,0.50,0.75) (0.25,0.50,0.75) (0.25,0.50,0.75) (0.75,1,1) (0.25,0.50,0.75) 10 معیار

 (0.75,1,1) (0,0.25,0.50) (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.50,0.75,1) 11 معیار

 (0.50,0.75,1) (0,0.25,0.50) (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.50,0.75,1) 12 معیار
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 (1400محاسبات نگارندگان ) پارامترها غیرفازی و فازی وزن .5 جدول

 

 بندی اولویت پارامترها غیرفازی وزن پارامترها فازی وزن
a b c 

700/0 1معیار  950/0  975/0  875/0  1 اولوی  

550/0 2معیار  800/0  850/0  733/0  6 اولوی  

500/0 3معیار  750/0  925/0  725/0  7 اولوی  

400/0 4معیار  650/0  800/0  617/0  10 اولوی  

425/0 5معیار  675/0  850/0  650/0  8 اولوی  

550/0 6معیار  800/0  925/0  758/0  4 اولوی  

425/0 7معیار  650/0  825/0  633/0  9 اولوی  

300/0 8معیار  525/0  725/0  517/0  12 اولوی  

550/0 9معیار  800/0  925/0  758/0  5 اولوی  

375/0 10معیار  600/0  775/0  583/0  11 اولوی  

625/0 11معیار  875/0  950/0  817/0  2 اولوی  

600/0 12معیار  850/0  950/0  800/0  3 اولوی  

 

 ههای  شهاتص  عنهوا   ب  اولوی  ترتیبب   معیار 7 آمده دس  ب  های وز  و امهیازات ب  توج  با

 .رونهد  مهی  شمار ب  اهواز شهر  مطالع موردة محدود  زلزل وقوع تطر برابر در پذیری آسیب اساسی

 6  منطقه   زلزله  وقهوع  تطهر  برابر در پذیری آسیب غیرمه  های شاتص عنوا  ب  معیار 5 همچنین

 شهاتص  ک  دهد می نشا  فازی دلفی مد  های یافه  عبارتی ب  .وندش می محسوب اهواز شهر کال 

 و زلزله   وقهوع  تطهر  برابهر  در پهذیری  آسهیب  اساسی معیار بلو  هر های ساتهما  مصالح جن 

 برابر در پذیری آسیب غیرمه  معیار صنعهی یا تجاری مرکز ترین نزدیک از بلو  هر  فاصل شاتص

 .روند می شمار ب  اهواز شهر کال  6  منطق  زلزل وقوع تطر

  مرحل در ک  هایی شاتص ابهدا مرحل  این در :IHWP مدل اساس بر ها داده به دهی وزن (ج

 وز  بهرای  الی  هر  رتب معکوس سپ ، .دندش معکوس شدند بندی رتب  دلفی روش اساس بر قبل

 12 عدد زایی آسیب نظر از شاتص ترین بااهمی  اساس، این بر .دش منظور IHWP مد  در الی  آ 

 به   دههی  وز  های فرض و نظری مبانی سرانجام، کرد. دریاف  را 1 عدد شاتص ترین اهمی  ک  و

 .دهد می نشا  را ها شاتص ب  دهی وز  های فرض 6 جدو  شد. تعیین ها شاتص
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 (1400 محاسبات نگارندگان) دهی وزن های فرض و شده انتخاب های شاخص .6 جدول

 شاخص
 شاخص ای هرتب میانگین

 دلفی روش اساس بر
 رتبه معکوس +٢

 2 1 
 دهی وزن های فرض

 کمهر پذیری آسیب = بههر مصالح جن  چ  هر 14 1 مصالح جن 
 کمهر پذیری آسیب = کمهر اضطرار تدمات با فاصل  چ  هر 13 2 اضطرار ... با فاصل 

 کمهر پذیری آسیب = ربیشه معابر عرض چ  هر 12 3 معابر عرض

 کمهر پذیری آسیب = بههر اسکل  نوع چ  هر 11 4 اسکل  نوع

 کمهر پذیری آسیب = کمهر ... سبز فضای با فاصل  چ  هر 10 5 ... سبز فضای با فاصل 

 کمهر پذیری آسیب = کمهر ساتهما  قدم  چ  هر 9 6 ساتهما  قدم 

 کمهر ریپذی آسیب = بههر نفوذپذیری چ  هر 8 7 نفوذپذیری

 کمهر پذیری آسیب = کمهر ساتهما  ارتفاع چ  هر 7 8 ساتهما  ارتفاع

 کمهر پذیری آسیب = کمهر بندی دان  چ  هر 6 9 ... بندی دان 

 کمهر پذیری آسیب = کمهر واحد تعداد چ  هر 5 10 واحد تعداد

 کمهر پذیری آسیب = کمهر ... آموزشی با فاصل  چ  هر 4 11 ... آموزشی با فاصل 

 کمهر پذیری آسیب = دورتر ... یرتجا با فاصل  چ  هر 3 12 ... تجاری با فاصل 

 

 تعهداد  و شاتص هر امهیاز معکوس از اسهفاده با ها: الیه تلفیق جهت ها الیه امتیاز ةمحاسب (د

 محهیط  در و آمهد  دسه   به   شاتص هر از )قبق ( رده هر امهیاز داراس ، شاتص هر ک  ای قبق 

GIS پهذیری  آسیب های شاتص ها( )رده ها قبق  امهیاز و بندی قبق  7 جدو  شد. اعما  ها نقش  در 

 تها  بهههرین  اسهاس  بهر  امهیازهها  ایهن  یابهد.  می افزایش پایین ب  باال از ترتیب ب  ک  دهد  می نشا  را

 که   شد ثب  فرمو  از آمده دس  ب  اعداد نیز امهیاز سهو  در اس . شده نوشه  پرانهز داتل بدترین

 .هاس  نقش  در شده اعما  امهیاز هما 

 (1400محاسبات نگارندگان ) پذیری آسیب های شاخص امتیازدهی و بندی طبقه .7 جدول

 امتیاز بندی طبقه شاخص

 بلو  هر های ساتهما  مصالح جن 

 1 (4) آجر و تیرآهن

 75/0 (3) سیمانی بلو 

 50/0 (2) سایر

 25/0 (1) گل و تش 

 بلو  هر های اتهما س قدم 

 6 (4) سا  10 از کمهر

 5/4 (3) سا  20 تا 10

 3 (2) سا  30 تا 21

 5/1 (1) سا  30 از بیش
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 (1400محاسبات نگارندگان ) پذیری های آسیب بندی و امتیازدهی شاخص طبقه .7جدول ادامة 

 امتیاز بندی طبقه شاخص

درج   دسهرسی ب  بلو  هر نفوذپذیری
 یک

 7 (4) فاصل  مهر 50 - 1 بین

 25/5 (3) فاصل  مهر 100 - 51 بین

 5/3 (2) فاصل  مهر 150 - 101 بین

 75/1 (1) فاصل  مهر 150 از بیشهر

 بلو  هر در مسکونی واحد تعداد

 10 (4) واحد 1-2

 5/7 (3) واحد 3-4

 5 (2) واحد 5-6

 5/2 (1) بیشهر و واحد 7

 بلو  هر های ساتهما  ارتفاع

 8 (4) قبق  یک

 6 (3) دوقبق 

 4 (2) قبق  س 

 2 (1) بیشهر و چهارقبق 

 بلو  هر های ساتهما  اسکل  نوع

 4 (4) بهنی

 3 (3) فلزی

 2 (2) سایر

 1 (1) اسکل  فاقد

 ها ا ساتهم اشغا  سطح و بندی دان 

 25/2 (1) مربع مهر 100 از کمهر

 5/4 (2) مربع مهر 100-200

 75/6 (3) مربع مهر 201-300

 9 (4) مربع مهر 300 از بیشهر

 مرکز ترین نزدیک از بلو  هر  فاصل
 صنعهی یا تجاری

 3 (1) فاصل  مهر 50 - 1 بین

 6 (2) فاصل  مهر 100 - 51 بین

 9 (3) فاصل  مهر 150 - 101 بین

 12 (4) فاصل  مهر 150 از بیشهر

 باز یا سبز فضای از بلو  هر  فاصل

 5 (4) فاصل  مهر 50 - 1 بین

 75/3 (3) فاصل  مهر 100 - 51 بین

 5/2 (2) فاصل  مهر 150 - 101 بین

 25/1 (1) فاصل  مهر 150 از بیشهر

 مراکز ترین نزدیک از بلو  هر  فاصل
 عالی آموزش و آموزشی

 11 (4) فاصل  مهر 50 - 1 بین

 25/8 (3) فاصل  مهر 100 - 51 بین

 5/5 (2) فاصل  مهر 150 - 101 بین

 75/2 (1) فاصل  مهر 150 از بیشهر

 ترین نزدیک از بلو  هر  فاصل
 اضطرار تدمات های زیرسات 

 2 (4) فاصل  مهر 50 - 1 بین

 5/1 (3) فاصل  مهر 100 - 51 بین

 1 (2) فاصل  مهر 150 - 101 بین

 5/0 (1) فاصل  مهر 150 از بیشهر

 بلو  هر محیطی معابر عرض میانگین

 3 (4) مهر 5/22 عرض ب یک  درج   شریانی

 25/2 (3) مهر 12 عرض ب درج  دو  شریانی

 5/1 (2) مهر 8 عرض ب  کننده پخش ةکنند جمع

 75/0 (1) مهر 6 عرض ب  دسهرسی
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 ههای  سههو   Raster Calculater ابهزار  از اسههفاده  بها  منطقه: نهایی پذیری آسیب ةنقش ةتهی (ه

  الی 12 ب  مربوط سهو  12 مجموع ،ترتیب  این  ب  شدند. جمع ها الی  از یک هر ب  مربوط زیامهیا

 لحها   به   را سهاتهمانی  واحهد  ههر  امهیهاز  که   آمهد  دسه   به   قطعات از یک هر برای اقالعاتی

 مرحله   یهک  در هها  داده جبهری  عملیهات  اینجا، در کند. می مشخص واحدها سایر از پذیری آسیب

 شهد  تهی  ناحی  پذیری آسیب نهایی  نقش اقالعاتی های الی  تلفی  از سرانجام، اس . گرفه  صورت

 .شد تحلیل اهواز شهر 6  منط نواحی ای لرزه پذیری آسیب ضریب و سطوح آ  اساس بر و

 
 زلزله وقوع خطر برابر در اهواز شهر 6 ةمنطق شهری نواحی پذیری آسیب وضعیت .3ة نقش
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 (1400محاسبات نگارندگان ) مختلف های طیف در ها کاربری یریپذ آسیب وضعیت .8 جدول

 ها کاربری وسعت درصد و وسعت

 نام

 خیلی پذیری آسیب

 کم
 زیاد پذیری آسیب متوسط پذیری آسیب کم پذیری آسیب

 خیلی پذیری آسیب

 زیاد

 درصد وسعت درصد وسعت درصد وسعت درصد وسعت درصد وسعت

09/47 1230638 1ناحی    525664 11/20  695711 62/26  98358 76/3  63072 41/2  

29/23 501209 2 ناحی   451199 97/20  849122 46/39  200503 32/9  149777 96/6  

62/22 315327 3 ناحی   192042 78/13  452402 45/32  154228 06/11  279997 09/20  

81/39 118316 4 ناحی   102894 61/34  59206 92/19  16817 66/5  0 00/0  

 63/7 492846 28/7 469906 85/31 2056441 70/19 1271799 54/33 2165535 منطق  کل

 ها کاربری تعداد درصد و تعداد

 نام

 خیلی پذیری آسیب

 کم
 زیاد پذیری آسیب متوسط پذیری آسیب کم پذیری آسیب

 خیلی پذیری آسیب

 زیاد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

87/35 2914 1 ی ناح  1783 95/21  2479 52/30  541 66/6  406 00/5  

00/12 1492 2 ناحی   2273 28/18  5682 69/45  1636 15/13  1354 89/10  

90/5 428 3 ناحی   683 41/9  2544 05/35  1140 70/15  2464 94/33  

60/52 152 4 ناحی   70 22/24  61 11/21  6 08/2  0 00/0  

 03/15 4224 82/11 3323 30/38 10766 11/17 4809 74/17 4986 منطق  کل

 نتیجه

 منهاق   در ویهژه  به   شهری مناق  در جمعیهی تراک  و جمعی  رشد ب  رو روند ب  توج  با امروزه

 جمله   از قبیعی حواد  ب  فراگیر و جانب  هم  نگرش لزوم ،تیزی لرزه نظر از مسهعد و پرجمعی 

 کاسههن  و پدیده این با اصولی  مقابل جه  اس . ضروری پیش از  بیش آ  از ناشی فجایع و زلزل 

 ههای  زلزل  اثر در پذیری آسیب ارزیابی تصوص در مطالعاتی سلسل  ب  نیاز آ  های آسیب میزا  از

 پهذیر  امکا  جا یک قور  ب  شهر پذیری آسیب در مثثر عوامل هم  ارزیابی ک  آنجا از .اس  احهمالی

 ههای  مهد   کمهک  بها  و معیار 12 از اسهفاده با هدف این ب  فهنیا دس  جه  مقال  این در ،نیس 

و  پرداتهه   اههواز  شههر  6  منطقه  در زلزله   وقوع از ناشی پذیری آسیب میزا  بررسی ب  تخصصی

 ،2  ناحی یها کاربری کل درصد 04/24 ،1  ناحی یها کاربری کل درصد 66/11 ک شد  گیری نهیج 
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 پهذیری  آسیب قیف در 4  ناحی یها کاربری کل درصد 8/2 ،3  ناحی یها کاربری کل درصد 64/49

 درصهد 03/15 مطالعه   مهورد ة محدود کل برای آمار این مجموع در و دارند قرار زیاد تیلی و زیاد

 بنهابراین،  بهود.  تواههد  پهذیر  آسهیب  منطق  شدید ای زلزل  وقوع صورت در ک  معنی این ب ؛ اس 

 نجهات،  و امهداد  ههای  زیرسهات   سهازی  آماده و منطق  آوری تاب افزایش برای فوری ریزی برنام 

  به   ساتهما  کالبدی های ویژگی داد نشا  مطالع  این دیگر، سوی از اس . ضروری نرم، و سخ 

 میهزا   در که   دارد اهمیه   زلزله   وقوع زما  و ،جمعی  تراک  زمین، کاربری مانند عواملی ةانداز

 تهوا   مهی  گیهری،  نهیجه   این اساس بر دارد. مثثری نقش نجات و امداد های فعالی  و پذیری آسیب

 گنجانهده  شههری   توسهع  کهال   های برنام  در باید بحرا  مدیری  کرد: ارائ  مخهصر پیشنهاد چند

 ویهژه  به   شههری  مناق  برای باید سیل و زلزل  مانند بزرگ بالیای ب  توج  با بحرا  مدیری  ،شود

 برای همچنین، شود آماده قدیمی فیزیکی های باف  و االب جمعی  تراک  با های محل  و مناق  برای

 امکانهات  و هها  بافه   ةانهداز   به   را کارکردههایی  ک  اس  مه  بحرا  مدیرا  و شهری ریزا  برنام 

 .بگیرند نظر در فیزیکی
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 منابع
 پدافنهد  الزامهات  ارزیهابی » (.1397) پرویزیها   رضها  علهی  ؛چشهم   ده محمدی مصطفی ؛سعید ،پور اما 

 ،ای منطق  ه شهری آمایش و جغرافیا ،«(اهواز شهر کال  :موردشناسی) صنایع جواری ه  در رعاملغی

 doi: 10.22111/gaij.2018.3768 .244 ه 217ص  (،26)8

 اصهو   بهر  مبهنی شهری چندمنظورة های پناهگاه  یابی مکا » (.1399) پرویزیا  رضا علی ؛سعید پور، اما 

ه   385 ، ص(2)12 ،سهرزمین  آمهایش  ،«(اههواز  شهر کال  1 منطق  :دیمور مطالع ) غیرعامل پدافند

406. doi: 10.22059/jtcp.2020.305735.670133 

 شناسهایی » (.1393) نسهب  قنبهری  علهی  ؛زفرقنهدی  شمسایی اهلل فهح ؛مدیری مهدی سعید؛ ورکی، امینی

 ههای   مثلفه   راجاسههخ  و محیطهی  مخهاقرات  برابهر  در هها   شههر  پذیری  آسیب بر حاک  های دیدگاه

 .غیرعامل پدافند هفه  نام  ویژه ،بحرا  مدیری ، «کیو روش از اسهفاده با آ  در گذار تأثیر

  مطالعه ) زلزله   برابهر  در شههرها  کهال   آوری تاب سنجش» (.1398) احمدی هاجر ؛رضا علی ،پرویزیا 

 حمایه   رویکرد با لیم  توسع و ،کارآفرینی پژوهش، ملی ةکنگر اولین ،(«اهواز شهر کال  :موردی

-https://www.civilica.com/Paper .جههوا  فههردای رویههش  سسههثم تهههرا ، ،ملههی تولیههد از

NCREND01-NCREND01_038.html 
 ی:مهورد   مطالعه ) صهنایع  جواری ه  در عامل ریغ پدافند الزامات ارزیابی» (.1395) رضا علی پرویزیا ،

 شههید  دانشهگاه  ،شههری  ریهزی   برنام  و جغرافیا رشه  ارشد، کارشناسی نام    پایا ، «(اهواز شهر کال 

 اهواز. چمرا 

 پهراکنش  شناسهی  آسهیب » .(1397) پور حاجی نازنین ؛احمدی هاجر ؛پور اما  سعید رضا؛ علی پرویزیا ،

 شناسی بوم های پژوهش ،«(اهواز 3  منطق :موردی  مطالع) GIS از اسهفاده با ییابهدا مدارس فضایی

 .48 ه 35ص  (،18)9 شهری،

 پیشهینی  مهد   یهک   تهیه » (.1392) نظری سعید ؛مشکینی ابوالفضل ؛بهزادفر مصطفی کیومر ؛ حبیبی،

 ،زمهین  علهوم  ،«GIS و وارو  مراتبی سلسل  منط  با زلزل  برابر در شهری کهن های باف  ناپایداری

 .92 ه 83ص  (،87)22

 پهذیری  آسهیب  ههای  شاتص تحلیل» (.1400) زاده یوسف اردشیر ؛موسوی میرنجف ؛علی ،زاده تدم 

 ریهزی  برنامه   مطالعهات  ،«(ارومیه   شههر  مهوردی:   )مطالعه  زلزل  بحرا  مدیری  رویکرد با شهری
 .62ه  43 ص (،1)16 ،انسانی های سکونهگاه

https://www.civilica.com/Paper-NCREND01-NCREND01_038.html
https://www.civilica.com/Paper-NCREND01-NCREND01_038.html
https://www.civilica.com/Paper-NCREND01-NCREND01_038.html
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 زلزله   برابهر  در روسههایی  ههای  سهکونهگاه  پهذیری  آسهیب  ضریب سنجش» (.1394) پیروز لیر، رحمانی

 ریهزی  برنامه   و جغرافیا گروه ارشد، کارشناسی  نام پایا  ،(«غربی دهدش  دهسها  :موردی)مطالع  

 .چمرا  شهید دانشگاه زمین، علوم ةدانشکد شهری،

 شهر کال  های مارسها یب اسهقرار سنجش» (.1396) ا یزیپرو رضا یعل ؛زاده یعل یمهد د؛یناه ا ،یسجاد

 .184ه  169 ص ،24 ش ،7 س ،فضا ییایجغراف شیآما ،«غیرعامل پدافند اصو  بر یمبهن اهواز

 و انسانی تلفات ارزیابی. »(1392)کامل  بهو  ؛علوی علی سید ؛میرجعفری بابک سید رضا؛ علی شکیبا،

 شهده:  مطالعه   )منطقه   عی قط عدم شرایط در زلزل  مخهلف سناریوهای در ساتهمانی های تسارت

 .64 ه 49ص  (،3)5 ،ایرا  GIS و دور از  سنجش ،تبریز( شهر 8  منطق

 کالبهدی  و فضهایی  سهاتهار  آوری تهاب  میهزا   بررسهی » (.1391) شناس وظیف  رسو  ؛ایرج باهر، شهین

 سهاتهما   مهندسهی  نظهام  سهازما   مرکزی شورای شم ، («ترکی  وا  شهر موردی:  نمون) شهرها
 .61ه  57 ص کشور،

 لهرزه  زمین وقوع از پ  موق  اسکا  برای یابی مکا » (.1399) ملک محمدرضا ؛قاس  ،تیلی ال  صفری

  مطالعه ) شههودی  فهازی  منطه   و کالسهیک  فهازی  منطه   از اسهفاده با قطعی  عدم شرایط تح 

 .125ه  115 ص ،115 ش ،29 د، سپهر جغرافیایی اقالعات، « (تهرا شهرداری 2  منطق موردی:

 تطهر  برابهر  در تبریهز  شهر کال  پذیری آسیب ضریب ارزیابی» (.1395) سرمسهی نادر ؛موسی عابدینی،

 .56 ه 35ص  (،23)9 ،قبیعی جغرافیای، «انسانی تلفات برآورد و زلزل 

 از ههوایی  های  حمل  در شهری ریزی  برنام  مطلوب فرایند» (.1391) برنافر مهدی ؛محمدمهدی ،عزیزی

 ص ،1 ش ،شههری  مطالعهات  ،«تههرا (  11 منطق  1 ناحی  :موردی )مطالع  غیرعامل افندپد دیدگاه

 .22ه  10

 وقهوع  سناریوی در انسانی تلفات سازی مد » (.1395) دزکی نظرپور رضا ؛مصطفی چشم ، ده محمدی

 (،20)5 ،محیطهی  مخهاقرات  و جغرافیها  ،«فازی کوبر  مد  پای  بر اهواز شهر 1 منطق   شبان  زلزل

 .38ه  21ص 

 شهری های پناهگاه  یابی مکا » (.1398)پرویزیا   رضا علی ؛زاده علی مهدی مصطفی؛ چشم ، ده محمدی

 ،(32)9 ،فضها  جغرافیهایی  آمهایش  ،«کوهدش ( شهر : مطالع مورد) غیرعامل پدافند اصو  بر مبهنی

 .162 ه 149ص 
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 شههید  دانشهگاه  انهشارات، اهواز ،یشهر غیرعامل پدافند و ایمنی (.1392) مصطفی چشم ، ده  محمدی

 .اهواز چمرا 
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